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Nieuw-Guinea Herinnerings
kruis uitgereikt aan
Dion Buitelaar
POORTUGAAL
Burge
meester Hans Wagner reikte
vrijdag 30 mei het NieuwGuinea Herinneringskruis uit
aan de heer Dionys (Dion)
Buiter uit Poortugaal. De
plechtigheid vond plaats in
het gemeentehuis in aanwe
zigheid van luitenant kolonel
Briji. Het Herinneringskruis
wordt toegekend aan militai
ren die in de periode tussen
28 december 1949 en 23 no
vember 1962 minimaal drie
maanden, vaak onder moei
lijke omstandigheden, daad
werkelijk militaire dienst heb
ben gedaan in het voormalige
Nederlands Nieuw-Guinea of
de daarom liggende wateren.
Dion Buitelaar was van 27
november 1953 tot en met 28
april 1955 in Nieuw-Guinea
gestationeerd. Door onbeken
de oorzaak is verzuimd hem
het Nieuw-Guinea Herinne
ringskruis toe te kennen. Nu,
59 jaar na zijn terugkeer, is dit
Herinneringskruis alsnog toe-

gekend aan de inwoner van
Poortugaal.
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Dion Buitelaar werd op 22
september 1953 opgeroepen
voor militaire dienst en moest
zich melden bij het Marine
Opkomst Centrum (MOC) in
Voorschoten. Via het MOC
Hilversum ging hij naar het
Technische Opleidingskamp
Amsterdam Tokicum. Op 27
november 1953 vertrok hij
vanaf Schiphol naar Biak in
Nederlands Nieuw-Guinea.
Buitelaar ging daarheen als
matroos Speciale Diensten
Amphili Technische Dienst
(ATD). Hij heeft niet recht
streeks deelgenomen aan ge
vechten. De ATD had tot taak
het onderhoud en de reparatie
van alle voertuigen van de
Marine zoals de DAF 6x6
en Landrovers maar ook de
Catalina vliegtuigen van de
Marine Luchtvaartdienst van
het 321e Squadron op Biak.
De Marine Luchtvaartdienst

onderhield met enkele Cata
lina’s de eerste binnenlandse
luchtverbindingen en liet de
burgerluchtvaart op ruime
schaal gebruik maken van
zijn faciliteiten zoals de werk
plaats en technisch personeel.
Zo repareerde Buitelaar met
zijn maten van de ATD ook
een Short Sealand van de
Christian and Missionaxy
Alliance, een Amerikaanse
zendingsorganisatie. Op 4
december 1953 ging Buite
laar door naar Hollandia en
op 18 november 1954 keerde
hij terug naar Biak. In oktober
1954 was er een Indonesische
infiltratie in de Etnabaai waar
de derde Marinierscompagnie
tot taak had op te treden tegen
de infiltratie. Buitelaar ging
onder gewapende begeleiding
voor een reparatie naar deze
baai. In april 1955 vloog hij
met de Lockheed Supercon
stellation met een tussenlan
ding in Bangkok terug naar
Nederland en ging hij met
groot verlof. De Constellation
landde in Bangkok op één
motor, de andere drie waren
uitgevallen. Daardoor was er
een noodgedwongen verblijf
in Bangkok van 48 uur. Bij
zijn afscheid van zijn werk
gever de Dienst Gemeente
werken Rotterdam in 1991
werd Buitelaar benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje
Nassau. Dit vanwege zijn vele
vrijwilligerswerk bij voetbal
vereniging Oude Maas en bij
de Stichting Hart in Bewe
ging.

1

Jumbo
Facebook!
Wilt u op de hoogte blijven van de leukste
nieuwtjes, de beste acties en de lekkerste
recepten?
Likeons dan nu op Facebooken maak kans
op leuke prijzen.
-

facebook.com/jumbobarendrecht
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Opening Osteopathie Emergo praktijk
van Monique Mulder
Pl-TOON Aan het Bakkerpark 7 in Rhoon is de prak
tijk Osteopathie Emergo van
Monique Mulder gevestigd.
Monique is kwam met osteo
pathie in aanraking toen zij
14 jaar oud was. Door goede
ervaringen wilde ze zelf ook
osteopaat worden. Sinds vo
rig jaar werkt zij, na negen
jaar studeren, als osteopaat in
de praktijk van Van den Berg
in Bergschenhoek. Daarnaast
werkt zij als fysiotherapeut in
Rotterdam en heeft zij haar
eigen osteopathiepraktijk in
Rhoon-Portland.
Monique
volgde eerst de opleiding fy
siotherapie aan de FIRO waar
na zij als fysiotherapeut ging
werken in Spijkenisse en ver
volgens in Rotterdam. Na een
studiestop van een jaar begon
zij haar osteopathieopleiding
aan de International Academy
of Osteopathy. Deze studie
rondde zij af met een weten
schappelijk onderzoek naar
osteopathie bij hartpatiënten
binnen het revalidatiecentrum
waar haar vriend als fysiothe
rapeut werkzaam is.
-

Osteopathie is twee eeuwen
geleden door een Amerikaan
se arts ontwikkeld. Sindsdien
heéft de osteopathie zich ver-

der ontwikkeld en geografisch
verspreid. ,,Osteopathie is een
behandelwijze waarbij ge
zocht wordt naar de oorzaak

Monique Mulder voor de entree van haar praktijk Osteopathie
Eniergo in Portiand.
-
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van de lichamelijke klacht.
Vaak is dit mobiliteitsverlies
van een of meerdere systemen
dan wel weefsels. Tijdens de
behandeling worden de weef
sels met de hand gemobili
seerd zodat het lichaam wordt
aangezet tot zelfgenezing”,
licht Monique toe. Monique
heeft de passie om mensen
de beste zorg te bieden die zij
nodig hebben. ,,Daarbij horen
ook goede contacten en sa
menwerking met andere zorg
verleners. Tenslotte kunnen
verschillende
behandelme
thodes en therapieën elkaar
versterken.” Osteopathie is
onder andere geschikt voor:
Rugpijn/bekkenpijn (ook tij
dens of na zwangerschap),
nekpijn,
gewrichtspijnen,
hoofdpijnlmigraine/ aange
zichtspijnlchronische sinusi
tis, buikpijn/spastische dann,
vermoeidheidJburn out, pijn
na operaties, sportblessures
en huilbaby’s.
Meer informatie is te vin
den op de website: www.
osteopathieemergo.nl of bel
len naar 010-2268466.
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avondopenstelling
Vanaf 1&30 tot 20.30 uur kunt u zonder afspraak
-

vooraf bij ons terecht voor gratis informatie.
-

Verstand van zaken Gevoel voor mensen
Binnenlandse Baan 136, Barendrecht
www.groenveldenvanhoudt.nl
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